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 KORTARE MEDDELANDEN KORTARE MEDDELANDEN

 3) mio'jligheterna att fylla dessa behof genom andra beskattnings-

 former eller genom inkomsterna af domaner och statsmonopol;

 4) det kommunala och provinsiala beskattningwsvasendet; sait fram-
 f6r alit

 5) sjalfva skattef6rmagan hos vederborande nationer (f6r hvilken

 arbetslonernas genomsnittshojd i visst hanseende kunde anses utgora ett

 uttryck).

 Hvad tull- och accissatser angor, aro val nbdiga uppgifter ej syn-

 ner-ligen svara att erhalla. Men i fraga on de andra har namnda f6rhal-
 landen, hvarom man borde aga kannedom fdr att kunna afge ett icke alltfbr

 ldst grundadt omdbme om de i skilda lander f6rekommande arter och

 grader af narings- och njutningsamnesbeskattning, mnste det tyvarr sagas,

 att man sa godt soni pa hvarje punkt motes af oofverstigliga svarigheter.
 Iata torde val finnas tillogngliga, atminstone i de fiesta fall, men de Iata

 sig ej sammanstallas och jamfdras utan vidlyftiga om- och bearbetningar,

 som f6rst efter inhamtande af sarskilda upplysningar ' vederboirliga h'all
 kunna verkstdllas.

 Man m'aste lifligt beklaga bristen p'a en utforlig internationell sta-

 tistik. Darforutan kommer en mangd af de internationella jamf6relser, hvar-

 igenom folken skulle kunna bdra mycket af' hvarandra, att standigt fbrbli

 blott och bart oupphinneliga 6nskemal.

 Stockholm, okctober i899. 1. F.

 F6jreslagna aindringar i Tysklands telefontaxa:

 Nuvarande bestammelser angaende telefonafgifterna i Tyskland har

 sedan lange varit f6remal f6r klagomal fran allmanhetens sida. Abonne-
 mangsafgiften fbr lokala samtal utgdr 150 M. Afgiften for interurbana
 samtal utgbr 25 pfennig for samtal 'a h6gst 50 kilometer och i Mark fdr

 samtal pa Ingre afstand. Att dessa bestammelser ingalunda aro tillfreds-
 stallande, har ganska allmant erkants, och i b'orjan af detta ar framlade
 regeringen for riksdagen ett forslag till andrade foreskrifter angiaende tele-

 fonafgifterna'. Riksdagen ajournerades, innan detta f6rslag kom under be-
 handlingr, hvadan dess 6de fdrst afgbres under tyska riksdagens samman-
 trade i hdst. Fbrslagets bestammelser aro i hufvudsak fdljande:

 Till Herr Generaldirektdren E. Storckenfeldt, sam f?ist min uppmirksamhet pa
 detta f6rsiag sait haft den vdinligheten att stalla sitt exemplar af lagfdrslaget till min dis-
 position, far jag hirmed framfdra min f6rbindligaste tacksamhet.
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 former eller genom inkomsterna af domaner och statsmonopol;

 4) det kommunala och provinsiala beskattningwsvasendet; sait fram-
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 5) sjalfva skattef6rmagan hos vederborande nationer (f6r hvilken

 arbetslonernas genomsnittshojd i visst hanseende kunde anses utgora ett
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 Hvad tull- och accissatser angor, aro val nbdiga uppgifter ej syn-

 ner-ligen svara att erhalla. Men i fraga on de andra har namnda f6rhal-
 landen, hvarom man borde aga kannedom fdr att kunna afge ett icke alltfbr

 ldst grundadt omdbme om de i skilda lander f6rekommande arter och

 grader af narings- och njutningsamnesbeskattning, mnste det tyvarr sagas,

 att man sa godt soni pa hvarje punkt motes af oofverstigliga svarigheter.
 Iata torde val finnas tillogngliga, atminstone i de fiesta fall, men de Iata

 sig ej sammanstallas och jamfdras utan vidlyftiga om- och bearbetningar,

 som f6rst efter inhamtande af sarskilda upplysningar ' vederboirliga h'all
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 Man m'aste lifligt beklaga bristen p'a en utforlig internationell sta-

 tistik. Darforutan kommer en mangd af de internationella jamf6relser, hvar-

 igenom folken skulle kunna bdra mycket af' hvarandra, att standigt fbrbli
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 Stockholm, okctober i899. 1. F.
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 samtal utgbr 25 pfennig for samtal 'a h6gst 50 kilometer och i Mark fdr

 samtal pa Ingre afstand. Att dessa bestammelser ingalunda aro tillfreds-
 stallande, har ganska allmant erkants, och i b'orjan af detta ar framlade
 regeringen for riksdagen ett forslag till andrade foreskrifter angiaende tele-

 fonafgifterna'. Riksdagen ajournerades, innan detta f6rslag kom under be-
 handlingr, hvadan dess 6de fdrst afgbres under tyska riksdagens samman-
 trade i hdst. Fbrslagets bestammelser aro i hufvudsak fdljande:

 Till Herr Generaldirektdren E. Storckenfeldt, sam f?ist min uppmirksamhet pa
 detta f6rsiag sait haft den vdinligheten att stalla sitt exemplar af lagfdrslaget till min dis-
 position, far jag hirmed framfdra min f6rbindligaste tacksamhet.
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 Hvad lokaltrafiken betraffar, ar afgiften for denna delad i tvanne

 delar: grundtaxan och samtalsafgiften.

 Grundtaxan, som ar afsedd att utg6ra ersattning for sjalfva anlagg-

 ningen (apparater, ledningar m. m.), ar densamma f6r alla abonnenter inom

 samma nat, men ar olika f6r nat af olika storlek. Den ar i f6rslaget be-
 stamd till

 60 Mark i nat med hdgst I,ooo abonnenter
 75 >> >> > > fver I,ooo men icke 6fver 5,000 abonnenter
 90 >> >) > >> >> 5,000 >> >> > 20,000 >

 I00 > >> >> >> 20,000 abonnenter.

 Under de tre f6rsta aren efter ett nats upprattande utgor grund-
 taxan alltid 60 M.

 Sasom skal for denna olikhet i grundtaxans storlek i olika nat an-

 fores, att anlaggnings- resp. underhallskostnaden blifver icke blott absolut
 utan afven relativt storre i storre nat an i mindre. F6rst och framst med-

 for abonnentantalets tillvaxt, att anordningarna a f6rmedlings- eller central-

 stationerna blifva mer invecklade och darfor dyrbarare. I storre nat blifva

 abonnentledningarna i medeltal langre an i sma nat, och abonnentsantalets

 tillvaxt framtvingar omsider 6fvergang till de dyrbarare underjordiska led-

 ningarna.

 Huruvida dessa skal verkligen aro tillrackliga for att motivera de

 foreslagna graderingarna i grundtaxan, kan med fog dragas i tvifvelsmal.
 Egendomligt f6refaller det, att kostnaderna f6r centralstationerna skulle

 vaxa i hiogre grad an abonnentantalet; man skulle, att d6ma af erfaren-
 heten fran andra kommunikationsanstalter, snarare vantat, att de visserligen

 skulle vaxa, men i mindre proportion an abonnentantalet. Hvad tillvaxten

 i abonnentledningarnes medellangd betraffar, sa f6rekommer nagon namn-

 vard dylik tillokning egentligen blott i den man den ort, natet omfattar,

 tillvaxer men icke ovillkorligen redan i och med abonnentantalets tillvaxt,

 och darvid ar att beakta, att, sa snart ledning 6fverstiger 5 kilometer maste,

 tillaggsafgift enligt forslaget erlaggas. Variationerna i abonnentledningarnes

 medellangd torde darfor ej vara sa stora, att de icke vid telefontaxans
 uppg6rande kunna ignoreras. Och hvad slutligen de underjordiska lednin-

 garna angar, innebara de visserligen en synnerligen betydlig okning af an-

 laggningskostnaden, men fran detta plus i kostnad har man att afdraga
 den betydande minskning i underhallskostnad, som genom de underjordiska

 I motiverna sages ock, att denna orsak till 6kade kostnader endast f6rekommer
 i storre stader.

 507

This content downloaded from 178.250.250.21 on Sun, 26 Jun 2016 02:00:08 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 KORTARE MEDDELANDEN

 ledningarna uppstar; en utredning om, huru stor skillnaden mellan dessa

 poster kan vara, skulle mahanda, om man raknade ratt, visa, att den kost-

 nadstillokning, som underjordiska ledningar f6rorsakar i jamf6relse med luft-

 ledningar, antagligen ofveruppskattats. Men fransedt sist anforda anmarkning,

 galler ocksa i afseende a denna kostnadspost, att det ej ar nog att visa,
 att anlaggningskostnaden af denna anledning 6kas, utan det maste kunna

 visas, att denna 6kning f6rsiggar i h6gre grad, an abonnentantalet tillvaxer.

 Det kan ju synas djarft af en pa det telefontekniska omradet icke

 sakkunnig person att uttala tvifvelsmal r6rande ett uttalande, som synes

 allmant gillas af teknici; men 6friga kommunikationsanstalters historia har

 att uppvisa betydande felgrepp just fran herrar teknicis sida, da det gallt

 att angifva, huru kostnaden f6r en kommunikationsanstalts anlitande andras

 vid tilltagande frekvens. Dylika berakningar aro ofta ganska svara att
 verkstalla pa ratt satt, och insikt om de tekniska forhallandena ar ej den
 enda n6dvandiga f6rutsattningen f6r att berakningen skall blifva tillf6rlitlig.

 Och, jag upprepar det, mina tvifvelsmal ha den sakliga grunden, att det
 vid alla andra kommunikationsanstalter galler, att kostnaderna i det hela
 relativt izinzskas med trafikens tillvaxt.

 Afven ett annat skal, som dock icke i det har behandlade f6rslaget

 aberopas, har anf6rts f6r en dylik gradering af grundtaxan efter abon-
 nentantalet, och detta skal ar, att telefonens varde f6r abonnenten ar st6rre,

 ju st6rre natet ar (jfr denna tidskrift sid. 36I). Detta h6gre varde skulle
 bero pa mojligheten att samtala med flere personer. Men denna olikhet
 i varde, b6r ej f6ranleda till nagon olikhet i grundtaxan, utan endast till

 gradationer af samtalsafgiften. Ty genom sistnamnda gradationer vinnes

 just, att de, som verkligen draga nytta af det st6rre abonnentantalet i form

 af talrikare samtal, fa betala mer; att ater taga betaldt f6r en mojlighet
 att tala mycket, som aldrig blefve en verklighet, ar nappeligen befogadt.

 Den foreslagna graderingen af grundtaxan efter abonnentantalet har

 darjamte en paf6ljd, som torde b6ra tilliatas stor betydelse. Utomr det

 att allmanheten lar fa svart att fatta, att det ar berattigadt att upptaga
 h6gre afgifter, da abonnentantalet stiger, medfor denna gradering att afgif-

 ten f6r telefon blir h6gre, i den man personer, som ha mindre nytta af
 telefonen eller mindre betalningsf6rmaga, intrada sasom abonnenter. De
 som ha st6rsta nytta af telefonen, resp. st6rsta f6rmaga att betala afgiften,

 blifva tidigt abonnenter; forst senare intrada de, som ha mindre nytta af
 telefonen eller ringare betalningsf6rmaga. I den man natet tillvaxer, kom-

 ma de senare kategorierna att utg6ra en allt st6rre procent af de tilltra-
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 dande. Men att I'ta intradet af dessa rnindre betalningskraftige telefon-

 abonnenter atfoljas af en stegring af afgiften, ar val nappeligen lampligt.

 Med hansyn till den andra delen af afgiften for lokaltrafiken eller

 samtalsafgifteii. uppstaller forsiaget tvh olika system for denna afgifts be-
 rdkning, med ratt fbr abonnenterna att fritt vaija system. Enligt det ena,

 lvilket lampligen benamnes individualsystemet, beraknas samtalsafgiften fdir

 hvarje abonnent efter det antal samtal, som han pakallat. Lagsta samtals-

 afgiften enligt detta system ar 20 Mark och denna medfor ratt till 400
 samtal. For hvarje pabijrjadt ioo-tal samtal darutofver erligges 5 Mark. Af-

 giften blifver alltsa fdr 400-500 samtal om aret 25 M., for 500-600, 30
 Mark, for 600-700, 35 Mark 0. s. v.

 Enligt det andra systemet - abonnemangssystemet - ar samtals-
 afgiften lika stor f6r alla abonnenter inom ett och samma nat. Daremot.
 ar den icke lika stor i alla nat, utan ar staild i visst fdrhallande- till abon-

 nenternas genomsnittliga taltrangdhet; afgiften stiger namligen i den hn'a

 den samtalsmangd, som i medeltal kommer pa hvarje abonnent, vaxer,
 dock ej i samma grad. Afgiften utgor namligen

 20 M. i nat med en genomsnittlig samtalsmangd pr abonnent af hogst 500

 50 >> >) >> >>> >) " 500-f1,000

 6o > > >> D >) >> > > 1,500-2,000

 70 > ) > > >) >) ? > )) >) 2,000-2,500
 80 )> D > D >> 2,500--3,000

 90 >> >) >> > ) >) bfver 3,000.

 Under de tre ft6rsta aren efter ett telefonnats f6rsta upprattande utgar dock

 samtalsafgiften alltid med lagsta beloppet 20 M. Sedan bestammes sam-
 talsafgiften for tre ar i sender. Berakningeen af den arliga genomsnittliga

 samtalsmangden per abonnent ar icke afsedd att ske pa grund af en fort-

 lopande uppteckning af alla samtal, utan ph det satt att rakning af samtalen

 blott ske viss dag i hvarje manad, och totalsumman samtal under aret be-

 raknas ph grundvalen af dessa rakningar.

 Meningen ar, att abonnemangsafgiften skall blifva den vanliga for-

 men, och i motiverna till fbrslaget antages att detta ocksa skulle blifva fallet,

 om fdrslaget blefve lag. Abonnemangstaxan blifver namligen fdr abonnenter
 med stdrre samtalsbehof i allmanhet billigare an individualtaxan. I hvad
 man detta ar fallet framgar af fdjljande berakningar.

 I ett nat, dar det genomsnittliga antalet samtal pr abonnent icke
 Ekonom'zisk Tidskrift. 1899. 35
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 ofverstiger 5oo, vore det naturligtvis till abonnents skada att begara indi-

 vidualtaxans tillampning, ty samtalsafgiften enligt abonnemangssystemet upp-

 gar ju i detta fall blott till- 2o M. eller mlinimumii fdr samnma afgift enligt

 individualtaxan. Det ar ocksa i f6rslaget stadgadt, att i nat, dar abonne-
 mnangsafgiften blott uppg"ar till 2o Mark, dr tillimpning af individualtaxan

 fdrbjuden. Uppgar det genomsnittliga antalet samtal pr abonnent till ,00oo,

 utgijr abonnemangsafgiften 35 M. I ett dylikt nat ar det fdr hvarje abon-

 nent, hvars airliga samtalsbehof icke 65fverstiger 6oo, fordelaktigare att valja

 individualtaxan, ty efter 5 M. pr 1oo samtal eller del daraf kommer hans

 arliga samtalsafgift att uppg'a till 30 M. Och p'a lika satt kan man be-
 rakna, huru detta val mellan abonnemangstaxan och individualtaxan stdller

 sig i olika nat. Resultatet af en sadan berakning blifver fdljande:

 Samtalsmingden Individualtaxan fdrdelaktigare
 i medeltal per AbGnnemangs- f6r abonnent med ett ?rligt
 abonnent: afgiften: samtalsbehof af h6gst

 icke ofver 1,000 35 Mark 6oo
 1,000-I,500 50 O 900

 I,500-2,000 6o > I)oo
 2,000-2,500 70 > W,3OO

 2,500-3,000 8o I,500
 3,000- 90 1> ,700

 Talen i sista kolumnen aro dock sikerligen for hidga. I ett nit,
 dar abonnemangsafgiften ar 90 Mark, kIr nog en abonnent, som fbrutser

 att hans samtalsbehof kommer att uppga till mellan 1,600 och I,700, fdre-

 draga abonnemangsafgiften. Valet grller ju att betala go Mark for obe-
 gransadt antal samtal och 85 Mark fdr hdgst 1,700 samtal, men med risk

 att, om han ofverskrider denna samtalsmangd fi betala kanske mer in go
 Mark. Talen i sista kolumnen torde didrfdr bora reduceras.

 Bestammelserna rorande samtalsafgiften kunna alltsa karakteriseras

 saIunda: abonnemangsafgiften blifver regeln; endast s'adana abonnenter, som

 med nagon sakerhet veta, att deras samtalsbehof kommer att halla sig be-

 tydligt under medeltalet af' samtal pr abonnent, komma att valja indivi-
 dualtaxan.

 Att d.essa bestammelser innebara en afgjord f6rbattring, arju uppen-
 bart. Den undanrodjer till en viss grad den betankligaste verkan af abon-

 nemangssystemet, namligen utestangande fran telefonens begagnande af
 dem, hvilkas samtalsbehof eller betalningsf6rmaga ar ringa. Dock sker
 detta blott till en viss grad, till foljd' af samtalsafgiftens relativt hoga be-
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 lopp. Ofriga olagenheter af abonnemangssystemet, sarskildt framjandet af

 onodiga samtal, kvarsta daremot.
 I motiverna till f6rslaget medgifves, att individualsystemet nog vore

 det i princip riktigaste systemet. Det f6refinnes dock vasentliga, delvis
 for narvarande oofverstigliga hinder for detta systems genomforande. I
 framsta rummet anf6res bland dessa saknaden af en sakert verkande auto-

 matisk rakneapparat; en rakning af alla samtal genom personalen skulle i
 st6rre nat vara outf6rbar. Vidare erinras onm de okade kostnader, sorn ut-

 raknandet af de belopp, hvilka skola debiteras abonnenterna i samtalsafgif-

 ter, skulle f6rorsaka. Darjamte framhalles, att en och samma person endast

 kan ofvervaka och betjana ett begransadt antal ledningar, hur ringa antal

 samtal an fran dessa pakallas. Da nu individualsystemet, sasom erfaren-
 heten fran Schweiz skulle visa, leder till, att abonnenterna sa mycket som

 mojligt inskranka sina samtal for att minska samtalsafgiften, blifver i regeln

 hvarje sarskildt samtal under individualsystemet f6renadt med betydligt storre

 kostnader an enligt abonnemangssystemet. Tar man hansyn till alla dessa

 omstandigheter: kostnaderna for rakningen af samtalen, utrakningen af sam-

 samtalsafgifterna och att telefonverkets kostnader for expediering antingen

 icke alls eller endast i ringa grad minskas med samtalens minskning, skulle,

 enligt hvad i motiverna till f6rslaget yttras, telefonverkets kostnad pr sam-

 tal under individualsystemet blifva dubbelt sa stor, som under abonnemangs-

 systemet. Och konsekvensen af individualsystemets allmanna inforande
 skulle darfor blifva den, att abonnenter med mycket stort samtalsbehof,

 sasom vissa naringsidkare, hotell m. fl., skulle fa betala sa stora belopp i
 samtalsafgifter, att det vore detsamma som att utestanga dem fran tele-

 fonens begagnande. Slutligen uttalas den asikten, att storre delen af all-
 manheten foredrager abonnemangssystemet, enar den afgift, abonnent har

 att betala enligt detta system, ar pa f6rhand kand och ej ger anledning
 till krangel.

 Af dessa skal mot individualsystemets allmanna inforande ar det
 forst anforda det viktigaste. Jag har i annat salnmanhang (sid 364 i denna

 tidskrift) omnamnt erfarenheten fran Schweiz rorande de med en exakt

 samtalsrakning forenade kostnaderna. Men den mycket laga samtalsfre-
 kvensen i Schweiz kan ju g6ra, att denna erfarenhet ej ffr aberopas for
 lander med st6rre samtalsfrekvens. Denna fraga loses dock enklast genom
 ett experiment, t. ex. under nagra manader i ett storre nat, dar abonne-

 mangssystemet tillampas och dar samtalsfi-ekvensen ar stor. Ett dylikt
 experiment vore afven ur en annan synpunkt af stort intresse, namligen

 51
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 for att fa veta, huru hela samtalsmangden i verkligheten fordelar sig pa
 abonnenterna.

 Af de ofriga skalen kan endast ett tillerkannas stbrre betydelse.
 Ty kostnaderna for samtalsafgifternas utraknande under individualsystemet

 blefve nog ej sa stora, att hansyn till dem b6r spela nagon egentlig roll
 vid valet mellan de bada systemen. Och allmanhetens sympatier och an-
 tipatier bero ofta pa felaktig uppfattning. De, som i foljd af individual-
 systemet skulle fi betala lagre afgifter an nu, skulle nog, om systemet in-

 fordes, skanka det sina sympatier, afven om de nu ifra for abonnemangs-

 systemet. Och nar man raknar med allmanhetens sympatier, far man ej
 blott taga med den delen af allmanheten, som redan f6rskaffat sig telefon-

 ledningar, utan afven med den del, som icke ansett sig ha rad att bekosta

 sig denna utgift vid nuvarande pris.

 lHanvisningen ater till forhallandet mellan expeditionskostnaderna
 och samtalsfrekvensen ar af storsta betydelse. Detta forhallande ar ju
 agnadt att vacka tvifvel om lampligheten af den ar 1894 skedda andringen

 af telefontaxan i Schweiz, hvarigenom det rena individualsystemet inf6rdes.

 (Jfr sid. 360 denna tidskrift.) Afven den, som skaffar sig telefon, men
 icke begagnar densamma, f6rorsakar telefonverket expeditionskostnad och

 bor darfor erlagga en samtalsafgift. Inom vissa, ganska vida granser, in-

 verkar samtalsfrekvensens okning ej pa expeditionskostnaden. Och om i
 tvenne nat samtalsfrekvensen ar densamma, men abonnentantalet olika, sa

 blifver expeditionskostnaden i natet med flere abonnenter st6rre an i natet

 med farre abonnenter. Att detta synes vara riktigt och folja af det i
 motiverna papekade forhallandet, att en och samma person aldrig kan
 ofvervaka och betjana mer an ett begransadt antal ledningar, samtalsfre-

 kvensen pa dessa ma vara huru ringa som heist. Men det ar icke nog
 med att blott taga hansyn till detta f6rhallande mellan expeditionskostna-
 derna, samtalsfrekvensen och abonnentantalet, man maste ock skanka

 vederborlig uppmarksamhet at forhallandet mellan samtalsafgiften och sam-

 talsfrekvensen. Uttalandet i motiverna, att individualsystemet leder till en

 sadan inskrankning af samtalens antal, att expeditionskostnaden f6r samtal

 enligt detta system skulle blifva sa och sa manga ganger sa stort som
 under abonnemangssystemet, ar helt enkelt meningsl6st och forrader obe-
 kantskap med prislarans enklaste grunder. Ty individualsystemets inver-

 kan pa samtalsfrekvensen och pa- expeditionskostnaden per samtal beror

 vasentligen pa den samtalsafgift man faststaller. Sattes denna afgift h6g,
 blir frekvensen ringa och expeditionskostnaden per samtal hog. Ar ater
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 samtalsafgiften ringa, blir samtalsfrekvensen hbg och expeditionskostnaden

 per samtal ringa. Nar det galler att bestimma den lampligaste afgiften,
 maste man naturligtvis ha klart fijr sig, hvad man vill vinna. Nbjer sig
 telefonverket t. ex. med en afgift, son blott obetydligt ofverstiger kostna-

 derna, och vill telefonverket satta priset s' aIlgt som mojjligt, sa blir pro-

 blemet, att finna den Iigsta samtalsafgift, som lar den inverkan pa sam-

 taisfr-ekvensen, att expeditionskostnaden per samtal blir nagot mindre an

 samtalsafgiften.

 Hvad betraffar individualsystemets inverkan pa det pris, som abon-

 nenter med mycket stort samtalsbehof skulle fa betala, sa medfor natur-

 ligtvis systemet, att detta blifver mycket hogre an nu och afven absolut

 taget mycket hogt. Att detta skulle ha till f6jljd, att dessa fabriker, kbip-

 minn, hotell 0. s. v. af detta hdgre pris skulle utestangas fran telefonens

 begagnande, ar ju helt enkelt barnsligt. Det yore for dessa affarer 0. S. v.

 alltid forenadt med st6rre utgifter att vara utan telefon. Kostnaderna for

 telefon bilda ju fbr bfrigt en del af dessa fbretags affarskostnader, och den

 tillbkning af dessa kostnader, som telefonprisets hbjande innebar, blifver ju

 alltid relativt mycket obetydlig. Dartill kommer, att samtalsafgiften fbr

 dessa aflarsfdretag ingalunda behbfver blifva s'a stor som i motiverna till

 fbrslaget antages. Ty utom det att 5 Pf. sakert ar under alla fbrhallanden

 ett fbr hbgt enhetspris pr samtal, sa tala ju alla skal fdr att lota samtals-

 afgiften stiga i lagre grad an samtalsmnngden okas.

 Afgifterna for inierurbana samtal aro i forsiaget bestamda till

 25 Pfenning fdr samtal pa hb5gst 50 km.
 50 > > >) > 1 00 >

 I Mark >>) >) >) 500 >

 I11/2 >) >) > > 1,000

 2 > >) > ijfver i,ooo >

 I jamforelse med de hos oss gallande afgifterna aro de salunda
 for TyskJand foreslagna betydligt dyrare. Hvad lokaltrafiken betraffar,

 skulle abonnemangsafgifterna komma att vaxla mellan lagst 8o och hogst
 i8o. Afven enliot individualsystemet blefve Iagsta afgiften 8o Mark. Och
 de interurbana afgifterna dro i det bela omkring dubbelt sa hoga som hos
 oss. I motiverna framhallas, att om de svenska afgifterna skulle accepteras i

 Tyskiand, sa skulle telefonverket komma att arbeta med forlust. Sasom
 forklaringsgrund till att denna eventualitet ej intraffat hos oss, framh'ales

 513

This content downloaded from 178.250.250.21 on Sun, 26 Jun 2016 02:00:08 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 5I4 KORTARE MEDDELANDEN

 penningens hoga varde i Sverige, som skulle gora att lonerna for arbetare

 och tjanstepersonal samt materialpris skulle vara betydligt lagre an i
 Tyskland. Detta f6rklaringssatt ar ju tydligen absurdt, utom mahanda i
 afseende a en punkt, namligen i afseende a telefonpersonalens loner, hvilka

 som bekant aro alldeles for laga.
 D. D.
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